
ThermoGyp 
Comfort
Voor het thermisch isoleren van  
hellende daken in renovatieprojecten

NIEUW
constructie 1



Beplating: Gyproc gipskartonplaat WR met rondom afgeschuinde  

kanten (4xAK) van 12,5 mm dikte. Op de rugzijde van de gipsplaat is 

80 mm dik grijs EPS (geëxpandeerd polystyreen) gelijmd. De EPS is 

voorzien van een tand en groef verbinding voor een strakke en een-

voudige montage. De EPS heeft een volumieke massa van 20 kg/m3.

Kenmerken
Plaattype Kantvorm 

gipsplaat
Dikte (mm) Breedte* 

(mm)
Lengte* 
(mm)

Gewicht  
(kg/m2)

Gyproc WR EPS Totaal

ThermoGyp 
Comfort

4xAK 12,5 80 93 600 2.500 12

*De tand van het isolatiemateriaal steekt aan 2-zijden 20 mm uit t.o.v. de plaatbreedte.

U-Fix Y-FixZ-Fix

Draagconstructie: De ThermoGyp Comfort beplating wordt bevestigd met behulp van ThermoGyp Fix 

klemmen. Deze klemmen vormen de basis waarop de ThermoGyp plaat bevestigd worden.

Naam Type Breedte (mm) Hoogte (mm) Diepte (mm)

U-Fix Startklem 100 48 28,2

Z-Fix Tussenklem 100 48 28,2

Y-Fix Eindklem 100 48 n.v.t.

Het systeem van  
ThermoGyp Comfort



constructie 2constructie 1

Montagemethode 1 Montagemethode 2

1. Aansluiting op de muurplaat
• Bepaal de helling van het dak.
•  De ThermoGyp Comfort platen 

worden horizontaal gemonteerd. 
Zaag de onderzijde van de plaat  
in dezelfde schuinte als het dak-
beschot.

•  Plaats de ThermoGyp Comfort plaat 
rechtstreeks op de muurplaat. Zorg 
ervoor dat deze overal strak aansluit; 
ook tegen de aangrenzende muur. 
De platen worden aan de bovenzijde 
aan de constructie bevestigd d.m.v. 
Z-fix klemmen. Deze klemmen 
worden eerst in het EPS gestoken  
en vervolgens met schroeven 25 mm 
bevestigd op het dakbeschot.  
Houdt een h.o.h.-afstand van de 
klemmen van 500 mm aan.

•  De tweede plaat wordt met de  
tand en groef in elkaar geschoven. 
Maak eerst de 1e rij af alvorens met 
de tweede rij te beginnen.

•  Zorg ervoor dat kruisnaden worden 
voorkomen.

•  Indien de afstand tot de eerste 
gording groter of kleiner is dan  
1.200 mm, dan moeten de Ther-
moGyp Comfort platen op maat 
worden gemaakt; ca. 15 mm smaller 
dan de afstand tussen de gording  
en de bovenzijde van de reeds 
gemonteerde platen. De volgende rij 
wordt aan de onderzijde verbonden 
d.m.v. de tand en groef verbinding. 
Aan de bovenzijde wordt de plaat 
aan de gording bevestigd m.b.v. Y-fix 
klemmen. De Y-fix klemmen worden 
eerst in het EPS gestoken (h.o.h. 
afstand max. 500mm) en vervolgens 
tegen de gording geklemd. Gebruik 
eventueel enkele plamuurmessen om 
de gording tegen beschadigingen te 
beschermen.

2. Montage tussen de gordingen
•  Schroef de U-fix klemmen aan de 

onderzijde tegen het dakbeschot 

aan met schroeven 25 mm. De U-Fix 
klemmen met een h.o.h. afstand van 
max. 500 mm bevestigen.

•  Verwijder de tand aan de onderzijde 
van de ThermoGyp Comfort platen 
met een handzaag. Bewaar deze 
strook om in de groef van de 
‘eindplaat’ te stoppen. Hierdoor 
presteert het systeem thermisch 
optimaal.

•  De eerste rij ThermoGyp platen 
worden horizontaal in de U-fix 
klemmen geduwd. Zorg dat deze strak 
aansluiten tegen de aangrenzende 
muur. De platen worden aan de 
bovenzijde bevestigd aan de 
constructie d.m.v. Z-fix klemmen.  
De verwerking is verder gelijk  
zoals hiervoor beschreven.

3. Aansluiting op de nokgording
•  Bepaal de gewenste aansluiting op 

de nokgording. Zie afbeeldingen.
•  Bij methode 1 wordt er een houten 

deel op de nokgording gemonteerd, 
zodat de montage verder identiek 
verloopt zoals bij “2. Montage tussen 
de gordingen”. Voor een optimale 
thermische isolatie  
wordt er minerale wol tussen de 
nokgording en het houten deel 
aangebracht.

•  Bij methode 2 wordt de bovenzijde 
van de ThermoGyp Comfort plaat  
afgeschuind, zodat deze strak tussen 
het dakbeschot en de nokgording 
wordt geklemd. Aan de onderzijde 
wordt de plaat bevestigd d.m.v de 
Z-fix klemmen.

4. Afwerking
•  De ThermoGyp platen zijn voorzien 

van rondom afgeschuinde kanten. 
Voor het vullen van de AK-naden 
wordt gebruik gemaakt van Gyproc 
JointFiller in combinatie met een 
Gyproc papieren wapeningsband. 
Voor een glad eindresultaat wordt 

de voeg afgewerkt met een toplaag 
Gyproc ProMix.

 
5. Aandachtspunten
•  ThermoGyp Comfort is een damp-

dicht systeem. Indien de bestaande 
constructie al is voorzien van een 
dampdichte afwerking, dan moet 
deze worden doorbroken. Doe dit 
altijd en zorgvuldig, aangezien de 
gevolgen anders groot kunnen zijn.

•  Controleer de vlakheid van het 
dak(beschot); indien nodig eerst 
uitvlakken alvorens de Fix-klemmen 
te bevestigen.

•  In verband met uw veiligheid, 
adviseren wij handschoenen met 
verstevigde handruggen en  
vingertoppen te gebruiken bij het 
monteren van de Fix-klemmen.

•  De (eventuele) naden tussen de 
ThermoGyp Comfort platen en de 
omringende constructie worden 
afgewerkt met een luchtdicht 
isolatieschuim.

•  Voor het ophangen van voorwerpen 
kan gebruik worden gemaakt  
van metalen plaatpluggen of 
schroefpluggen.

•  Om beschadigingen aan de  
gordingen te voorkomen bij het 
aanbrengen van de Y-Fix klemmen, 
kan een plamuurmes tussen de 
gording en klem gehouden worden.
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ThermoGyp 
Comfort

Toepassings- 
gebied
Ideaal voor het thermisch  

isoleren van hellende daken  

in renovatieprojecten

Prestaties
Warmteweestand:  

R = 2,55 m2K/W

Thermische geleidbaarheid:

•  Gyproc WR-plaat:  

ƛ = 0,25 W/m.K

• EPS: ƛ 0,032 W/m.K

Voordelen
•  Eenvoudig een verbetering 

van de thermische isolatie: 

- Lagere energiekosten 

-  Aangenamer binnen klimaat

•  Strak, glad en hard  

eindresultaat

• Snelle montage

Renovatie

Thermische 
isolatie

Vlak, strak en 
glad afwerken

Stootvast


